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هذا لوح الحباب ق ن زل من ل ى هللا العزيز الوهاب
اللِا ِلأقِ أِدسِِا ِلأبِ أِهى ِ
بِسِمِِ ِّ

هذا كتاب من ل ّن إل الذي إذا سع الن اء من شطر ربه الب هى قال
ب لى ي إله من ف الرضي والسموات لتجذبه آيت ربه مرة أخرى وتقربه إل
مقام يسمع ن اء الشياء ف ذكر اّلل موج الساء ويبشر المم بذكر ربه
مالك الق م ف السر والجهار .ذكر العباد بذكر ربك مالك املعاد قل ي قوم
ق أتى اليوم وامللك ّلل املقت ر العزيز اجلبار .ليس اليوم يوم القعود قوموا بقيام
تقومن به املمكنات هذا ينبغي ملن أقبل بقلبه إل قبلة اآلفاق كم من قائم إنه
من القاع ين عن ربك وكم من ذي حيوة إنه من الموات .إن الذي شرب
رحيق احليوان من أيدي فضل ربه الرمحن إنه كان قائما وربك العزيز الوهاب.
هذا قيام ال يتبعه القعود لو يكون اثبتا ف أمر اّلل مالك الرقاب لعمري ال
أيخذه النوم ولو ينام ولكن القوم ف غفلة وحجاب .إذا وقر نطق لسان سره
ق أتى الوهاب ف ظلل السحاب وإذا قام أشار إبصبع اليقي إل شطر املعبود
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وقال هذا مطلع آيت ربكم العزيز الن وار .كم من ّنطق إنه صامت وكم من
صامت إنه ممن نطق ابحلق كذلك شه الرمحن إنه هلو العزيز العّلم .من نطق
هبذا الذكر العظم إنه هلو الناطق بي المم والذي أنكره إنه ّنعق ولو يكون
من أفصح الفصحاء كذلك قضي المر من ل ن ربك مالك الساء
والصفات .إيك أن مينعك البآلء عن ذكر ربك فاطر الرض والسماء أن اتبع
موليك ف كل شأن كذلك أمرت ف الزبر واللواح إنه إذا ورد السجن أراد أن
يبلغ امللوك رساالت ربه ليعلم الكل أن البآلء ما منع السم العظم إذ أتى من
ساء المر بق رة وسلطان .ق نزلنا لكل واح لوحا يلوح بي السموات
والرض طوىب ملن فاز به وقرء وقال الق رة ّلل املقت ر العزيز القهار .أن استعن
ابّلل ف كل الحوال سوف يرون املوح ون أعّلم الظهور ف كل الشطار
طوىب لك ي إسنا الص ق مبا وفيت ميثاق اّلل وعه ه ف يوم فيه أضائت
الوجوه من أنوار وجه ربك وقرت أبصار الذين أقبلوا إل اّلل خبضوع وأّنب.
سخر م ائن القلوب هبذا الذكر العظم وكن منادي بي المم هبذا السم
الذي به أخذت الزالزل كل القبائل وّندت الصخرة أبعلى الصيحة ق أتى
املختار بسلطان العظمة والقت ار .لعمري لو يتوجه أح بقلبه إل قبلة الوجود
ليج رائحة التق يس من هذا القميص الذي به فاحت نفحات الرمحن ف
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ال ير .كم من عامل احتجب اليوم وكم من جاهل سرع إل أن دخل ملكوت
ربه الغن املتعال .كم من ذي حكمة منعته الوهام وكم من صب كسر الصنام
بسلطان ربه املقت ر العزيز العّلم .طوىب ملن أخذته نفحات اآليت على شأن
خرق الحجاب قام وقال ي قوم ق أتى القيوم أن انظروا ي أويل البصار
طوىب لك مبا كنت مذكورا ف كل الحيان عن ربك الرمحن ونزل لك ف كل
سنة ما قرت به العيون وطارت به الرواح ق سع اّلل ما سئلت وأردت ال
يعزب عن علمه من شيء يق ر ملن يشاء ما يشاء إنه هلو العزيز الغفار .توكل
عليه ف كل المور ينبغي أن يكون مرادك ما أراده اّلل لنك أنت السم الول
ف الكتاب ق قضينا لك ولذريتك ما يثبت به ذكركم ف الب اع إّن ق رّن لك
ما ال أدركته اليوم لعمري لو تعرف ختر على الّتاب وتقول لك احلم ي من
أحاط فضلك الكائنات وأيخذك الشوق على شأن أيخذ عنك زمام
الصطبار ونفسي املهيمنة على املمكنات أن استقم على شأن لو جيتمع
عليك املشركون أبسياف البغضاء تنادي بينهم بوجهة بيضاء وطلعة محراء .ي
قوم اتقوا اليوم ق ظهر موج الشياء إبسه الهبى وإذا ينادي من شطر
السجن وي ع الكل إل اّلل مسخر الريح أن ي قلم العلى أن اذكر من أقبل
إل اّلل مالك الساء ليقرء آيت ربه ويكون من الفائزين .أن اذكر من سى
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بعلي قبل أصغر الذي توجه إل املنظر االكرب ف يوم أتى مالك الق ر بسلطان
مبي .ق نزلنا إليك من قبل لوحا به طارت أفئ ة العشاق تلك مرة أخرى
فضّل من ل ن عزيز عليم .سبحان الذي ينطق ف كل الحيان بي مأل
المكان وي عوهم إل صراط املستقيم إن الذين أعرضوا أولئك ليس من شأن
أال إّنم من الغافلي قل ي مأل البيان اتقوا الرمحن أن اتبعوا الذي سج ت
لوجهه اآليت وخضعت له أعناق املتكربين .إيكم أن ت عوا ما ال ق ر لكم
من ل ن ربكم العزيز احلمي ونفسه احلق ق انتهى المر وظهر ما وع مت به ف
صحف اّلل ربكم ورب العاملي .إنه ق أتى ابحلق وقر به بصر العامل طوىب ملن
أقبل إليه بقلب منري .ال تفس وا ف الرض إّن زي ناها ابلع ل هبذا الفضل
الذي ظهر من أفق عناية ربكم العليم اخلبري .كونوا أنصارا لمر اّلل إيكم أن
تتجاوزوا عما ح د ف كتاب اّلل كذلك أمرّن العباد ف لوح كان خمتوما خبامت
ربكم املقت ر الق ير .ق اخّتّن البّلي لصّلح العامل واّتاد من فيه إيكم أن
تتكلموا مبا خيتلف به المر كذلك ينصحكم ربكم الغفور الرحيم .زينوا
أنفسكم بطراز العبودية ّلل احلق لتحيط اجلهات النوار اليت أشرقت من أفق
هذه السماء اليت ارتفعت هبذا السم العظيم .ابلعبودية يظهر ق ر الربية هبا
تتوجه الوجوه إل مطلع آيت ربكم العزيز الكرمي .كم من عباد إذا رأوا أن
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المر عّل ادعوا ما ضاع به ما أراد موليهم الق ير .إذا هبت روائح االفتتان
انقلبوا وإذا مرت نسائم االطمينان اعّتضوا على اّلل مالك يوم ال ين .كذلك
قصصنا لك لتذكر الذين ينحتون ف كل يوم صنما ويعتكفون عليه أال إّنم ف
ضّلل بعي  .قم لنصرة أمر ربك ابلذكر والبيان كذلك أمر الرمحن ف اللواح
إنه هلو احلاكم على ما يري  .إيك ان حيزنك ظلم الذين ظلموا أو مينعك سطوة
املشركي .سوف أيخذهم اّلل بق رة من عن ه كما أخذ من قبلهم الحزاب إن
ربك لش ي العقاب ويبقى امللك لنفسه املهيمنة على العاملي .قل ي قوم هذا
يوم الصغاء أن استمعوا الن اء من الس رة احلمراء على البقعة النوراء إنه ال إله
إال أّن الواح الفرد العزيز اجلميل .دعوا الورى عن ورائكم مث أقبلوا بقلوبكم إل
مطلع الهلام هذا خري لكم عما خلق ف السموات والرضي .قل ليس لح
أن ميتحن اّلل ف هذا الظهور بل اّلل ميتحن من يشاء اتقوا اّلل وال تتبعوا كل
مشرك مريب .أن اختاروا ما اختاره اّلل بفضله وال تعلقوا إميانكم أبهوائكم بل
مبا ظهر والح من أفق الفضل كذلك أمرمت ف البيان من ل ى الرمحن إن أنتم
من العارفي .قل أما يكفيكم ما ظهر ف هذا الظهور اتّلل إن الق رة أحاطت
والسلطنة ظهرت واآليت الحت والبينات أشرقت طوىب ملن أقبل وأخذته
نسمة اّلل ف هذا اليوم املشرق املنري .من الناس من أراد من اّلل ما ال كتب له
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وإذا رأى انقلب وكان من الصاغرين ومنهم من حضر تلقاء الوجه وجتلى عليه
الرمحن أبنوار اجلمال خضع وسج وقال لك احلم ي إله العاملي ومن الناس
إذا سع الن اء من شطر القضاء أقبل إل اّلل مالك الساء كذلك فصلنا لك
المر فضّل من ل ّن أن اشكر وكن من الذاكرين .مث اعلم إّن ملا أردّن التبليغ
خلقنا الب يع بكلمة من عن ّن مث نفخنا فيه روحا من ل ّن إذا مت خلقه سرع
كجبل النار بكتاب ربك املختار إل املقر الذي ق ر ف لوح حفيظ وفيه
أظهرّن االقت ار على شأن اضطربت أركان الفجار ونزلنا فيه من كل شأن ما
تطري به أفئ ة العارفي .إن فزت به أن اقرء وتفكر فيما نزل فيه لتطلع بق رة
ربك بع الذي سجن ف أخرب ال ير ويكون جالسا ّتت سيوف الظاملي.
إذا قرئت قل سبحانك ي إهلي إن مشيتك أحاطت الكائنات وق رتك غلبت
املمكنات ال ختوفك سطوة الذين أعرضوا عنك تفعل ما تشاء بسلطانك
وّتكم ما تري بقولك ليس لح مفر إال إليك وال مقر إال ف ظل رمحتك ال
إله إال أنت العزيز احلكيم .أن ي قلم العلى صرف اآليت مرة أخرى
لينجذب هبا أهل النشاء إنك أنت املقت ر على ما تشاء ال إله إال هو
املهيمن القيوم .مث اسق الكاظم مخر اآليت لتجذبه إل ملكوت الساء
والصفات وتقربه إل مقام ال يرى فيه إال اّلل العزيز الودود .أن انقطع ف حب
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عن سوائي لّتى ملكويت وإقت اري كذلك أمرت من ل ى اّلل العزيز احملبوب.
إيك أن ّتزنك شئوّنت البشر ومتنعك عن املنظر الكرب دع ما عن هم وتوكل
على اّلل رب ما كان وما يكون .إن أخذك سكر مخر العرفان قم إبسي الرمحن
بي المكان مث ادع الناس ابحلكمة والبيان إل مقام حممود .قل ي قوم اتقوا اّلل
ق أتى اليوم وظهر ما ذكر ف اللواح إيكم أن تتبعوا كل مشرك مردود.
تنادي الشياء بي الرض والسماء ق خرقت الحجاب وأتى املوعود إيكم
أن مينعكم اهلوى عن اهل ى ضعوا املوهوم ق أتى املعلوم بسلطان مشهود .ي
أحبائي أن اّت وا ف أمر اّلل على شأن ال متر بينكم أريح االختّلف هذا ما
أمرمت به ف اللواح وهذا خري لكم إن أنتم تعلمون .قوموا على نصرة أمر اّلل
على شأن ال خيوفكم جنود الرض كلها كذلك قضي المر ف لوح حمفوظ.
كم من قائم منع عن القبال وكم من قاع سرع إل أن بلغ طوىب لقوم
يفقهون .كم من ذي بصر منع ابلحجاب وكم من عمي رأى وقال لك احلم
ي إله الغيب والشهود .إن الذين أقبلوا يصلي عليهم أهل الفردوس سوف
يرون أنفسهم ف أعلى املقام إن ربك هلو احلق عّلم الغيوب .قل ي قوم إنه
آلية الكربى بينكم ومجال اّلل العلي العلى فيكم لو أنتم تشعرون .إنه لقهر
اّلل على الذين أعرضوا ونفحة الرمحن للذينهم مقبلون .قل إل من تفرون هل
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تظنون لنفسكم من مفر ال ومجاله النور إن أنتم تفقهون .قل لن يغنيكم اليوم
شيء لو تتمسكون أبسباب السموات والرض إال أبن تتوجهوا إل مشرق
الفضل هبذا السم املهيمن على كل شاه ومشهود .طوىب لراق انتبه من ن اء
اّلل ولغافل أقبل إل الوجه ويل لكل عاقل حمجوب .أن ي قلم الق م ذكر المم
مث الذي فاز هبذا النور املشرق من أفق مشية ربه العزيز الوهاب .أن ي مه ي
أن استمع الن اء من شطر الكربي من هذه الس رة الح ية املرتفعة على البقعة
النوراء ابسم ربك الهبى إنه ال إله إال هو املقت ر املختار .أن اتبع أمر اّلل عما
نزل ف الكتاب مث أقبل بقلبك إل الوجه معرضا عن كل مشرك مراتب .قل ي
قوم أن ابشروا ف تلك اليم اليت فيها أتى الرمحن ف ظلل الربهان وأشرقت
مشس الوجه من غري سحاب وحجاب .طوىب ملن طار ف هواء رمحة الرمحن
ولقلب توجه إليه خبضوع وأّنب .أن انقطع عما يهوى به هويك ومتسك
ابلعروة الوثقى هذا خري لك عن ملكوت ملك السموات والرض وال يعقل
ذلك إال أولو االألباب .كذلك أجرينا مخر املعاين والبيان ف أّنار احلكمة
والتبيان إن ربك هلو العزيز الغفار .إيك أن متنعك الحجاب عن ذكر ربك
العزيز الوهاب أن اذكر ربك هبذا الذكر العظم بنار واجنذاب إن الذين غفلوا
اليوم كفروا ابّلل رب الرابب .قل ي معشر العلماء دعوا قلم اهلوى اتّلل ق
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ّترك القلم العلى إبذن ربكم العلي الهبى مث استمعوا ما ينادي به لسان
العظمة والكربيء بي الرض والسماء مث ضعوا العلوم ق أتى املعلوم إبسه
القيوم بق رة وسلطان هل ينفعكم ما عن كم ال وفاتح البواب .أين الذين
كانوا قبلكم تفكروا ي أويل البصار طوىب لعامل خرق احلجاب الكرب مقبّل إل
املنظر الطهر إنه من أعلى اخللق ل ى احلق املتعال .سوف تفىن ال نيا وما
تفتخرون به ويبقى العزة والقت ار للذين أقبلوا إل هذا الوجه الذي خضعت له
العناق .طوىب لبصري ما منعته الحجاب وخلبري كسر صنم الوهم إبسم ربه
املقت ر القهار .قل ي مأل الرض موتوا بغيظكم سوف ترتفع أعّلم المر ف
كل م ينة وتستضيء منها ال ير كذلك ألقيناك ما تنجذب به القلوب
لتشكر ربك ف الغ و واآلصال .أن ي قلم العظم ّترك على ذكر احلسي
ليجذبه ذكر مالك الق م إل هذا املنظر الكرمي .أن استمع ن ا املظلوم من
شطر إسه القيوم إين أّن الغريب الفري  .أن ي حسي ق بكى احلسي لفراقي
وّنح لبّلئي مبا ورد علي ف سبيل اّلل ربك ورب العاملي أن اشكر اّلل مبا
فزت هبذه اليم اليت فيها أشرقت مشس اجلمال من أفق االجّلل على شأن ما
منعتها سحاب أهل الضّلل وال سبحات اجلّلل طوىب للفائزين .طوىب لقوي
أخذ الكتاب بق رة ربه مالك الرقاب ونبذ الذين كفروا ابّلل الواح العزيز
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احلكيم .ينبغي لكل نفس أن جياه ف أمر موليه ال مبا يهوى به هويه كذلك
قضي المر لهل البهاء ف لوح ختم إبصبع ربك املقت ر الق ير .إيك أن
متنعك الحزان عن ذكر ربك الرمحن كن ذاكرا إبسي بي مأل المكان .قل ي
قوم ق أتى السبحان ف ظلل السحاب والمر ّلل امللك العزيز اجلميل .إن
رأيت الذي أعرض قل ويل لك ي أيها املشرك ابّلل سوف جت نفسك ف
خسران عظيم .هل ينبغي الرتياب بع الذي أتت البينات ال ومنزل اآليت
لو أنت من العارفي .ق سج ت كل حجة حلجيت ويطوف الربهان حول
الرمحن طوىب للناظرين ق ّتركت الصخرة من صيحة ربك وتنادي الذرات من
ف الرضي والسموات هبذا السم العظم ولكن الناس ف حجبات أنفسهم
راق ون .طوىب ملن توجه وأقبل وسع وقال لك احلم مبا أظهرت مجالك ي
حمبوب من ف السموات والرضي .أن انصروين ي أحبائي ابلعمال اليت هبا
تفوح نفحة التق يس بي العاملي مث سخروا من على الرض ابسي وسلطاين
هذا ينبغي ملن متسك هبذا الذيل املق س املنري .إن وج ت من ذي بصر أن
انشر اللوح بي ي يه لتقر عينه ويكون من الفائزين والذي شرب حب العجل
لعمري إنه من الغابرين إال أبن يقوم هبذا السم ويكون صائحا بي العباد هبذا
الذكر احلكيم .قل هذا هلو الذي زين إبسه اللواح ونزل لذكره البيان إن أنتم
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من العارفي .إيكم أن ترتكبوا ما ينوح به روح البهاء ف املأل العلى وتتذرف
به عيون املقربي .دعوا الشارات عن ورائكم مث أقبلوا إل قبلة الوجود بوجوه
بيضاء هذا خري لكم عما عن كم لو أنتم من املتفرسي ال ينفعنا إميانكم وال
يضرّن إعراضكم يشه بذلك كل الشياء وعن ورائها لسان اّلل العليم احلكيم.
إّن من أفق البّلء ن عو الكل إل اّلل من أقبل فق فاز ومن أنكر إنه من
الظاملي .كذلك رشحنا عليك من طمطام الفضل إذا فزت به قل لك احلم
ي مقصود العارفي .أن ي قلم الوحي ذكر الصباغ قل ق أتى يوم الصبغ طوىب
ملن تصبغ بصبغ اّلل إنه انقطاعه عما سويه .كذلك حكم القلم العلى من
ل ن ربك العزيز احلكيم .صبغ العباد إبسم مالك الجياد كذلك أمرت من ل ن
ربك العزيز احلمي  .قل ي قوم اتقوا اّلل وال تتبعوا الناسكي الذين متسكوا حببل
الساء وكانوا أن ي عوها ف كل صباح ومساء وإذا جاء موج ها ف ظلل
النوار كفروا إل أن افتوا عليه بظلم مبي .بذلك حقت عليهم كلمة العذاب
سوف يرجعون إل مثويهم فبئس مثوى املشركي .كم من ذي قناع آمنت
مبالك الب اع وكم من ذوي عمائم كفروا ابّلل مالك يوم ال ين .كم من جاهل
شرب كوثر العلم من أيدي الفضل وكم من عامل ترك ف هيماء الضّلل كذلك
ق ر لكل نفس جزائها إن ربك هلو املقت ر الق ير .قل ي قوم هذا ربكم الرمحن
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ق أتى ابحلجة والربهان أن أقبلوا إليه وال تتبعوا كل معرض أثيم .هذا يوم فيه
اسودت وجوه الذين أعرضوا عن الوجه وأّنرت وجوه املقبلي .قل ي مأل البيان
اتقوا الرمحن وال تعّتضوا على الذي به الحت أنوار العرفان ف ملكوت
المكان وّندى إبسه الروح المي .من املشركي من قال إنه أنكر الغيب قل
صه لسانك ي أيها املشرك ابّلل إن الغيب ينطق هبذا اللسان الب ع الب يع
تشه الذرات إنه ال إله إال هو والذي ينطق إنه مظهر ذاته ومطلع آيته
ومشرق وحيه ومص ر أمره بي العاملي ومنهم من قال هل أييت الرمحن من قبل
أن يكمل خلق البيان قل بظهوري يكمل كل شيء لو أنتم من العارفي إبسي
نزل البيان لعمري لو ال ظهوري ما كمل خلقه لو كان ابقيا ب وام امللك
وامللكوت اتقوا اّلل وال تتبعوا ظنون املنكرين .قل إين لسحاب الفضل ملا زرع
ف البيان وكنا له كنسائم الربيع .بظهوري ارتفعت ساء البيان وزينت أبجنم
مشرقات وكلمات آلئحات يشه بذلك كل الوجود من الغيب والشهود إال
من ترى ف وجهه قّتة اجلحيم طوىب لوجه أّنر من هذا النور ولقلب اجنذب
من آيت ربه العليم احلكيم .ق خلقت الفئ ة لعرفاين واللسن لثنائي والعيون
جلمايل إنه ق أشرق من أفق السجن على شأن ما منعته سبحات أفئ ة
الظاملي .طوىب لك مبا ّترك على ذكرك القلم العلى من ل ن ربك الهبى
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لعمري إن هذا لفضل عظيم .أن ي قلم العظم أن اذكر عب ك احلسي الذي
آمن مبالك المم ليتوجه بقلبه إل املنظر الكرب أن ي حسي ق نزلنا إليك
ألواحا شّت تلك مرة أخرى لتشكر ربك مالك الق ر .قل ي معشر البشر أبي
جهة تفرون ليس لكم اليوم من مفر إال أبن تضعوا ما عن كم وتتمسكوا حببل
اّلل املق س النور إنه آلية الكربى بينكم وحجته ملن ف السموات والرض وإنه
لسر مستّت به يعذب اّلل الذين كفروا وأنكروا إن قهره أدهى وأمر قل إل من
هترعون ي أهل الضّلل .أن أسرعوا إليه بقلوبكم إن إيل املستقر .ق أشرقت
أنوار الوجه من أفق المر طوىب ملن نظر ويل لمن عبس وبسر .قل هذا هلو
الذي أخذ اّلل عه ه ف ذر البيان قبل عه نفسه يشه بذلك ما نزل ف
اللواح والزبر .قل هذا يوم فيه جتلى الرمحن على المكان طوىب لهل النظر إنه
ق ظهر على شأن ال مينعه إعراض معرض وال حيجبه حجبات الذي ب غى
على اّلل وكفر .لعمري من جي حّلوة ذكر ربه الرمحن ليطري أبجنحة اليقان
فوق المكان يشه بذلك كل ذي علم وفكر .أن اشربوا سلسبيل احلكمة
والبيان عما جرى من هذا القلم الذي به ثبت حكم الق ر إذا نزلنا اآليت
قالوا إّنا مفّتيت وإذا أظهرّن ما ّتريت عنه العقول والرواح قالوا هذا سحر
مستمر .إيك أن ّتزنك إشارات القوم دعها عن ورائك سوف متر عليهم
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نفحات العذاب ويروّنم املوح ون كاعجاز خنل منقعر .أين قصور الذينهم
كفروا ابّلل ق أرجعناهم إل القبور إن ربك هلو العزيز املقت ر إذا أشرق الوجه
من أفق الفضل كسفت الشمس وانشق القمر .إن الذينهم أعرضوا عن اّلل إّنم
ف عذاب وسقر والذين أقبلوا يصلي عليهم املأل العلى وذكر أسائهم ف لوح
مستطر .طوىب لقلم ّترك على ذكري وظهر منه ما ثبت به أمري ويل ملن أنكر
أمر اّلل إذ عّل وظهر .أن ي قلم العلى توجه إل عب ك علي قبل رضا مث زينه
بذكرك العزيز املنيع ليطري أبجنحة الشوق ف هذا اهلواء الذي جعله اّلل مق سا
من ظنون املشركي .أن اتبع ملة اّلل وسننه هذا ما أمرت به ف لوح مبي إّن
جن منك رائحة احلب مبا أظهرّنك من الرض اليت فيها بعثنا حمبوب العاملي.
أن اشكر اّلل هبذا الفضل مث اعرف مقام هذا املقام العظيم .إيك أن مينعك
شيء عن اّلل سبح حبم ربك بي عباده الغافلي أن اذكره على شأن ينتبه به
الذين رق وا هذا ينبغي ملن أقبل إل قبلة العارفي .كم من عاب عب اّلل ف
الليايل واليم وإذا أتى ابحلق كفر بربه العزيز احلكيم .كم من العباد يطوفون
البّلد ويزورون البقاع اليت فيها دفنت مظاهر أسائي وإذا ظهر مطلع الساء
وسلطاّنا كفروا وأعرضوا أال إّنم من اخلاسرين .طوىب ملنقطع تغمس ف البحر
العظم الذي متوج هبذا السم الذي جعله اّلل سلطان الساء ملن ف
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السموات والرضي .أن اشكر ربك مبا توجه إليك وجه عناية ربك العزيز
احلمي كذلك نزلنا اآليت وأرسلناها إليك لتقرء وتكون من الشاكرين .مث
اذكر نبيل قبل علي الذي آمن ابّلل العزيز الفري لتجذبه نفحات الوحي
وتق سه عن ال نيا وما فيها مقبّل إل ملكوت ربه العزيز الكرمي بع كل شيء
إال حب اتّلل ال يعادله كنوز من على الرض وال خزائن العاملي .أن احفظ
لؤلؤ حمبة الرمحن ف قلبك هبذا السم العزيز املنيع مث اسّته عن الذين خانوا ف
أمر اّلل كذلك أيمرك هذا املظلوم الغريب .زين وجهك ابلتوجه وقلبك ابلقبال
ولسانك بثناء ربك اجلميل .ال ّتزن من الذين جت منهم نفحات العراض
ذرهم ليخوضوا ويلعبوا إّنم ميشون وغضب اّلل عن ورائهم كذلك قضي احلكم
ف لوح حفيظ .أن اذكر ربك على شأن تنجذب به املمكنات هذا ينبغي ملن
أقبل إل اّلل بقلب طاهر منري .طوىب لبصري عرف ولسميع سع وللسان نطق
هبذا الذكر احلكيم .طوىب لغافل أقبل بقلبه إل قبلة اآلفاق ويل لعاقل منع عن
هذا الفضل الذي أحاط اخلّلئق أمجعي .ان استقم علي حب موليك على
شأن ال متنعك حجبات الوهام وال ضوضاء الظاملي .توكل على اّلل ف كل
الحوال وإذا فزت ابللوح قل لك احلم ي حمبوب أفئ ة املخلصي .أن ي قلم
الق س أن اذكر التاء قبل قاف ويء ليفرح مبا ذكر من قلم الهبى ويقول لك
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احلم ي من بنورك أشرقت الرضون والسموات أن استمع الن اء من شاطي
الوداد ف البقعة النوراء من س رة الفؤاد إنه ال إله اال هو املقت ر الغفار .أن
افرح مبا ذكرت من قلم المر الذي به سخرت الريح ال ّتزن من شيء توكل
ف كل المور على ربك العزيز املختار إنه ق ر لحبائه ما تعجز عن ذكره
القّلم ي أحبا الرمحن أن استقيموا على المر على شأن ال متنعكم سطوة
امللوك وال غضب اململوك هذا ينبغي لكل من أقبل إل الوجه منقطعا عن
اجلهات بلغوا العباد ما عرفتم من أمر ربكم الرمحن كذلك وصيناكم ف الزبر
واللواح .متسكوا ف التبليغ حببل احلكمة والبيان كذلك يعلمكم مالك
الدين .هل ترون ملا ترونه من بقاء ال واسي احلاكم على من ف البّلد .ختلقوا
أبخّلقي لتتضوع هبا نفحات التق يس ف الشطار .ال ّتزن عما ورد عليك
من البّلء إّن كنا معك إذ كنت بي أي ي الظاملي إن ربك هلو العزيز العّلم.
ال يعزب عن علمه شيء عن ه علم كل شيء ف الكتاب ق ق ر لك مبا
محلت ف سبيله ما تقر به البصار .كذلك ألقيناك من آيت ربك لتشكر ف
العشي والشراق أن ي قلم القت ار أن اذكر عبادك الخيار الذين ما ذكرت
أسائهم ف اللوح ليشكروا اّلل رهبم ف الليايل واليم .ي أحبائي ف هناك
لعمري أنتم ّتت حلاظ ربكم ويتحرك لسان العظمة على ذكركم ي مأل
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الصحاب .أنتم الذين أقبلتم إل الوجه ف اليوم الذي فيه شاخصت البصار
وعرفتم موليكم إذ كان الناس ف غفلة وحجاب سوف يفتخرون من على
الرض أبسائكم وينوحون على ما ورد عليكم من الذين كفروا ابّلل فالق
الصباح .ال ّتزنوا من شيء توكلوا عليه ف كل المور إنه مع عباده الذين وفوا
ابمليثاق والبهاء عليكم ي أحباء اّلل من ل ن ربكم العزيز الوهاب إن ترك
أسائكم ف اللوح ق ذكرّنها ف لوح جعله اّلل أم اللواح .أن افرحوا مبا ذكر
ذكركم ل ى العرش إذ كان رب العرش بي أي ي الفجار .سبحانك ي إهلي
تعلم أبين ف السجن أدعو أحبائك إل شطر مواهبك خالصا لوجهك وحي
الذي أحاطن املشركون من كل اجلهات أذكرك ي مالك الساء والصفات.
أسئلك أبن توفق عبادك على نصرة أمرك وإعّلء كلمتك مث أي هم على ما
يظهر به تق يس ذاتك بي بريتك وتنزيه أوامرك بي خلقك أي رب أنر أبصار
قلوهبم بنور معرفتك وزين هياكلهم بطراز أسائك احلسىن ف ملكوت النشاء
إنك أنت املقت ر على ما تشاء ال إله إال أنت العزيز احلكيم.

www.oceanoflights.org

